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Hokus pokus: Puts väck!
av Sara Berg, Karin Frimodig och Hanna Böhm

De normkreativa frågorna är stöd för ditt samtal med barnen. Faktarutorna är riktade till dig som vuxen.

FRÅGOR OM VÄNSKAP, HJÄLPSAMHET OCH
UTFORSKANDE
1. Noomi och hennes pappa önskar att farfar och Åke, farfars
granne, kunde bli vänner. Varför tror du de önskar det? Finns det
någon i din närhet du önskar var vänner med varandra? Varför
skulle det vara viktigt, tror du?
2. När farfars silversked saknas skyller han på Åke. Varför gör han
så, tror du? Vad tänker du om att skylla på någon som en inte vet
har gjort något dumt?
3. När farfar och pappa ska iväg så stannar Noomi för att leta rätt på
silverskeden som saknas. “Du är snäll du,” säger farfar. Vad är bra
med att vara hjälpsam, tycker du? Varför kan det vara viktigt?
4. Noomi har gått och handlat mjölk. Hon är osynlig i butiken och går förbi godiset. Hon tittar
lite extra, men tar inget. Varför tror du inte hon gör det? Är det viktigt att hon inte tog något? Vad
hade du gjort, om du kunde bli osynlig?
5. Linda Karlsson är Noomis granne. Hon är häxa och Noomi vill lära sig allt av henne. Vad skulle
du vilja lära dig? Varför då? Om du hade en häxa till granne, vad skulle du fråga henne?
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“I undervisningen ska eleverna genom
leken ges möjlighet att bearbeta intryck,
pröva olika identiteter, utveckla kreativitet
samt sin förmåga att samarbeta och
kommunicera. Undervisningen ska
uppmuntra och utmana eleverna att pröva
egna och andras idéer, lösa problem och
omsätta idéerna i handling. Därigenom
ska eleverna ges möjlighet att utveckla
kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin
egen förmåga.”
Lgr 11, rev. 2019

FRÅGOR OM HEMLIGHETER, MAGI OCH SUPERKRAFTER
1. Noomi går förbi en tant och viskar den hemliga ramsan. “Vad sa du?” frågar tanten. “Det är
hemligt,” svarar Noomi. Har du haft någon hemlighet någon gång? Vad kan vara spännande med
hemligheter? Finns det något som kan vara mindre bra med hemligheter, tror du?
2. Noomi älskar magi. Vad tänker du om magi?
Vad kan vara bra med magi, tror du? Vad kan vara
mindre bra?
3. I den här boken övar Noomi på att bli osynlig.
Det skulle kunna vara en superkraft. Vilka andra
superkrafter finns? Om du kunde ha en superkraft,
vad hade du då velat ha?
4. Noomi lär sig att bli osynlig av Linda Karlsson.
När skulle det kunna vara bra att vara osynlig?
Finns det gånger när du har känt dig osynlig? Eller
kanske gånger då du önskat att du varit det? Hur
kan en göra för att alla ska känna sig sedda?

OM HUDTONER

OM FAMILJ

I samhällen över hela världen finns det människor
av olika ursprung och med olika toner på sin hud,
likaså här i Sverige. Men bilderna i barnbokshyllan
är det inte lika stor mångfald som runt omkring
oss, istället är det en stor dominans av ljushyade
barn och som förstås som etniskt svenska. Det gör
att det för en del barn är svårare att hitta spegling
och att de oftare får läsa om personer som inte är
lika dem till utseendet. Medan det motsatta gäller
för andra barn. Det här påverkar både synen på
sig själv och på andra, oavsett vilken kategori du
tillhör; om du har lätt eller svårt att hitta spegling.
För att skapa ett inkluderande samhälle där alla
känner sig likvärdiga är det viktigt att ge fler barn
fler möjligheter att hitta självklar spegling. I den här
boken ser vi en familj som ger fler barn spegling
och därmed utmanar vithetsnormerna.

Familjen är vår första tillhörighet och att få den
positivt och självklart speglad är därför oerhört
viktigt för vår självkänsla och självbild. Många
tänker att det måste finnas ett särskilt motiv till att
ha med andra familjeformer än den traditionella
heterosexuella kärnfamiljen, men det krävs
självfallet inte. Genom att låta alla familjeformer
representeras i en bokhylla likställs de
familjeformer vi har runt omkring oss i samhället
idag på ett självklart sätt. I den här boken
ser familjerna ut på alla möjliga sätt, precis
som i verkligheten. Ensamstående föräldrar,
samkönade par, sambos och särbos, kärnfamiljer
och styvfamiljer. Familjer med olika hudfärger
och bakgrunder. Att låta barn själva definiera
sin familj är ett sätt att bredda normen, i stället
för att utgå från en sorts familj (kärnfamiljen) och
låta barnen beskriva ”avvikelser”.
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Vill du veta mer om
jämställdhet och
normkreativitet?

a
Läs mer och boka vår
populära utbildningar
på olika.nu/utbildning!

